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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.

Hoofdscherm van het stamboomprogramma Aldfaer
Werkten mee aan dit nummer
Roland Vermeiren
Iedere auteur is verantwoordelijk voor zijn of haar bijdrage.
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VOORWOORD
Door de beslissing van de gemeenteraad van Dilbeek om het Pampoelhuis en het
Schoolmeesterhuis te Groot-Bijgaarden te koop te stellen is de toekomst van ons
documentatiecentrum onzeker. Er wordt, samen met het gemeentebestuur en de bevoegde
diensten, naar een geschikte oplossing gezocht om ons archief en het documentatiecentrum
onder te brengen. Dit zal dus een verhuis met zich meebrengen waardoor ons centrum voor
onbepaalde tijd zal gesloten zijn en opzoekingen dus niet mogelijk zijn.
Wij hebben absoluut nog geen zicht op de sluiting maar neem het zekere voor het onzekere en
indien u nog van plan bent om opzoekingen te doen, aarzel dan niet om dit nog dit jaar te
komen doen.
Wij houden u alleszins, via deze nieuwsbrief, op de hoogte van de evolutie van dit dossier.
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 oktober 2019 om 20.00 uur zal Antoon Bosselaers ons wegwijs maken in het
genealogisch programma “Aldfaer”
Bij genealogen is Aldfaer al lang geen onbekende meer. Het programma voor het vastleggen
van uw familiegegevens timmert al 20 jaar aan de weg. Het is in die tijd een krachtig,
gebruikersvriendelijk en zeer uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma geworden dat
nog steeds gratis aangeboden wordt. In deze voordracht bekijken we uitgebreid de
mogelijkheden van de nieuwste versie Aldfaer 7.2 die dit jaar uitkwam. Zowel de
basisfunctionaliteit als de meer gevorderde mogelijkheden komen hierbij aan bod. En wat met
de toekomst van het programma? Aldfaer wordt nog steeds verder ontwikkeld, en we kijken
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kort naar welke verdere ontwikkelingen verwacht mogen worden.
Ook vragen van gebruikers zullen in de mate van het mogelijke behandeld worden.
Antoon Bosselaers is al meer dan 12 jaar een van de leden van het ontwikkelingsteam van
Aldfaer."
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 5
oktober 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 november 2019 om 20.00 uur brengt Geert Gruyaert zijn lezing “De Adel
binnenste buiten”. Hoe is de adel ooit ontstaan… van de vroege middeleeuwen tot heden.
Geert Gruyaert al het hebben over de adel met vragen als: waar woonden zij, wat deden zij of
wie waren zij? Op deze lezing gaat hij dieper in op het dagelijkse leven van de adel en hun
personeel. Er wordt stilgestaan bij de heraldiek (wapenkunde), de jacht, de zomerverblijven
en het huidig patrimonium, de adellijke titels of de gebruiken. Maar ook historisch wordt
bekeken hoe de adel zich ontwikkelde, van bij de Romeinen, in de Middeleeuwen en verder in
de Spaanse en Oostenrijkse periode. Ook de afschaffing van de adel na de Franse republiek
komt aan bod en de herinvoering door de Belgische staat. Dus ook de Belgische adel op
vandaag komt aan bod. Deze lezing wordt geïllustreerd met een 200-tal afbeeldingen via een
PowerPointpresentatie.
OPGEPAST! Deze lezing heeft plaats in het Auditorium, Kasteel Lamotte,
Lumbeekstraat 20 te 1700 Sint-Ulriks-Kapelle.
Omwille van organisatorische redenen vragen wij u uw aanwezigheid te bevestigen voor 9
november 2019 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 11 december 2019 om 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
Ook zeer interessant voor beginnende genealogen !
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 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.
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Voortaan kan u ook terecht voor uw opzoekingen in ons documentatiecentrum op de
1e maandag en de 3e 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
Openingstijden
maandag 7 oktober 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 10 oktober 2019 van 20 tot 22 uur
maandag 21 oktober 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 26 oktober 2019 van 10 tot 12 uur
maandag 4 november 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 14 november 2019 van 20 tot 22 uur
maandag 18 november 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 23 november 2019 van 10 tot 12 uur
maandag 2 december 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
donderdag 12 december 2019 van 20 tot 22 uur
maandag 16 december 2019 van 9 tot 11 uur (enkel op afspraak)
zaterdag 28 december 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.

VERGETEN FIGUUR IN GROOT-BIJGAARDEN
Een vergeten figuur in Groot-Bijgaarden “Etienne Michaël Joseph Triponetty”.
Menig wandelaar of kerkganger weet dat er naast de ingangsdeur van de Sint Egidius kerk in
Groot-Bijgaarden er zich een ruitvormige gedenksteen bevindt met de volgende tekst:
D.O.M.
Cy dessous reposent les
Restes mortels de Marie
Decleyr seconde epouse
De feu Jean Baptiste
JOREZ
En son vivant
Imprimeur a Bruxelles et
Veuf en premieres noces
D IsabelleVan Lierde
Lesquels dernier furent
Les parents de l'epouse
D'EtienneTriponetty
Ladite Decleyr decedee
Le 8 Brumaire an 13
Du 30 octobre 1804
A l'age de 85 ans
R.I.P.
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Dit is de eerste vermelding van Triponetty die we ontdekten.
Triponetty Familiaal
Etienne Triponetty (de familie zou Italiaanse roots hebben) vinden we terug in de
doopregisters van St Michiel en Sinte Goedele op 07/06/1761.
Zijn eerste voornaam is Etienne of Stephanus.
Hij huwt op 08/01/1788 te Brussel met Marie Josephe JOREZ.
Het overlijden van Etienne Triponetty vinden we terug in de Burgerlijke Stand Brussel
Begrafenisakten “'en l'an XIV of 1805-1806” (akte nr 96).
Zijn echtgenote JOREZ overlijdt in Brussel op 09/07/1819 (bron archief St.Egidius kerk).
In de telling van Brussel in 1799 staat Etienne Triponetty genoteerd als 38 jarige wonende in
de “Montagne de la Gloire nummer 690.
Hij is “homme de loy”en hij heeft dan 1 jongen en 3 meisjes. Zijn echtgenote JOREZ staat
vermeld als 39 jarige.
Twee meisjes en de jongen worden vermeld in het bevolkingsregister van Brussel anno 1802:
Victoire Jeanne Françoise Triponetty wordt gedoopt in Brussel op 26/10/1792.
Zij woonde later in Brussel “Place St. Michel” en was een “rentière”.
Marie Henriette Françoise Triponetty werd in Brussel geboren op 11/01/1790.
Zij verbleef in Schaerbeek en was eveneens “une rentière”
De zoon Jean Baptist wordt in het bevolkingsregister van Brussel 1802 vermeld.
Volgens hetzelfde register (een nota in de marge) verplaatste Jean Baptiste zijn domicilie naar
Nijlen waar hij huwde en overleed op 12/02/1814.
Triponetty beroepshalve
Tijdens de Brabantse revolutie was Triponetty advocaat in de Raad van Brabant en auditeur
generaal bij het Tribunaal.
Hij was bevriend met Vandernoot. Voor deze laatste verwijzen we naar de publicatie van het
Centrum Brabantse Geschiedenis met de publicatie “Revolutie in Brabant 1787-1793” en
meer bepaald de studie van E. Defoort over Hendrik Van der Noot.
Wijlen historicus Jacques Logie bestudeerde dit gegeven in zijn boek “Les majistrats des
cours et des tribunaux en Belgique 1794-1814”.
In diverse “Almanach” o.a. deze van de Dyle 1805 staat Triponetty vermeld als “juge près le
tribunal civil de Bruxelles”.
In de archieven van de Préfecture de la Dyle 10 mei 1805 lezen we “Qu'il a pris le service du
Directorat d'accusation de Bruxelles”.
In een “mandat d'amener par la loi”wordt het als volgt geformuleerd “Nous Etienne Michel
Joseph Triponetty directeur du jury d'accusation de l'arrondisement de Bruxelles au
département de la Dyle exerçant les fonctions d'officier de la police judiciaire....
Als juge du tribunal de première instances de Bruxelles is hij ook tegenwoordig in de “liste
des membres qui composent le collège électoral du département de la Dyle”.
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Triponetty financieel
Enkele bronnen schenken ons enig inzicht.
Jacques Logie in zijn werk “Les grands notables du premier Empire dans le département de la
Dyle” vermeldt dat Triponetty juge is “avec des revenus de 15000 francs.
In l'an VII en VIII wordt Triponetty in de gedwongen lening getaxeerd voor 600 francs.
A. Cosyn maakt in zijn boek “Grand Bigard” blz 78 en 79 de lijst op van de meest belaste
eigenaars daar komen de erven van Triponetty ten belope van 709 francs.
Voor de belasting van vensters en deuren is er een bedrag van 709 francs.
Een laatste indicatie omvat wat de “erven Triponetty” in 1815 te goed hadden in de tabel
“evaluatie der inkomsten” 658,76 francs (artikelnummer 229).
In de sectie A staat er onder nummer 41gronden vermeld. Onder sectie C staan weer gronden
vermeld voor 14,65 francs.
Onder nummer 100 staan bos en grond vermeld bij de nummers 6,284,291,292, 308 en 311.
Triponetty en pastoor Garcy
Het is een gans verhaal tussen pastoor Garcy en Triponetty.
We beginnen met de aanstelling van Garcy.
In de rijke archieven van het A.A.M. (Archieven Aarstbisdom Mechelen met onze bijzondere
dank aan archivaris Gerrit Van den Bosch) vinden we volgend document van de kasteelvrouw
opgesteld 03/07/1777.
“Nous Marie Joseph comtesse douairrière de Zierotin baronne de Lillegemon née comtesse de
Königsegg Rothenfels et d'Erps, marquise de Boischot et de Grand Bigard Informée de la
mort du Réverend Sr. Etienne Michel Joseph Pierson en son vivant curé de l'Eglise paroisiale
de notre Marquisat de Grand Bigard et qu' ainsi la dite Eglise est privée de son pasteur nous
comme Seigneur de l' endroit usant à cet effet de notre droit hereditaire de patronage et
consultant notre conscience n'avons pas différée a pourvoir la dite Eglise pour la plus grande
gloire de Dieu tout puissant et pour le Salut des paroisiens
Comme Edmond-Joseph Garcy vice pléban d' Anderlecht nous a donné des preuves constants
de sa bonne conduite et de ses bonnes moeurs pendant dix années consecutives dans la
paroisse de Saventhem...etc”
Garcy werd in 1729 geboren,hij overleed in 1819.
Hij ontving de priesterwijding op 31/05/1760.
Hij werd in Groot-Bijgaarden aangesteld op03/07/1777.
Welk waren nu de banden tussen Gary en Triponetty?
Dank zij Jan De Kerck M.S.C. die een zeer interessant boek schreef
“Bijdragen tot de geschiedenis van Groot-Bijgaarden,1976”, kunnen we onze twee personages
goed situeren.
Pastoor Garcy had het in de Franse tijd goed aan de stok met de Franse bezetter. Zo moest hij
al zijn parochie registers inleveren.
Hij begon prompt een nieuw register op groot formaat. De Fransen probeerden hem te pakken
te krijgen omdat hij de eed van getrouwheid aan de Franse republiek weigerde af te leggen.
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Hij dook in 1797 onder gedurende 4 jaren in de woning van Trtiponetty die naast de pastorie
gelegen was.
In 1801 zorgde Triponetty voor een nieuw graf voor een viertal personen waaronder pastoor
Pierson.
Van de drie klokken die de kerk bezat werd de kleinste door Triponetty aan de kerk
geschonken.
Dilbeek 2019
Roland Vermeiren
ARCHIEF GEVANGENIS SINT-GILLIS GEINVENTARISEERD
Archief van de gevangenis van Sint-Gillis geïnventariseerd
Het archief van de gevangenis van Sint-Gillis werd jarenlang bewaard in afschuwelijke
omstandigheden, in vochtige kelders vol schimmels, ratten, muizen en duiven, ondanks
herhaald protest van archivarissen van het Rijksarchief. Enkele jaren geleden werd het archief
toch overgedragen. En met de digitale publicatie van de inventaris wordt dit moeilijke dossier
nu mooi afgerond. De inhoudelijke waarde van het archief kan moeilijk overschat worden…
De gevangenis van Sint-Gillis, in functie sinds 1885, heeft een belangrijke rol gespeeld in de
Belgische geschiedenis. Tijdens beide Wereldoorlogen werd de gevangenis gecontroleerd
door de Duitsers. Na WO II werd de top van de collaboratie opgesloten in Sint-Gillis, zoals de
leiders van politieke en militaire organisaties, propagandisten en spionnen.
Het archief van de gevangenis werd jarenlang bewaard in afschuwelijke omstandigheden, in
vochtige kelders vol schimmels, ratten, muizen en duiven. Talloze archivarissen van het
Rijksarchief hebben hier jarenlang tegen geprotesteerd, zonder dat er veel veranderde op het
terrein. Enkele jaren geleden werd het archief toch overgedragen, in moeilijke
omstandigheden. Het ging zover dat 14 personeelsleden van het Rijksarchief met
beschermende pakken in de kelders van Sint-Gillis moesten afdalen om archief te redden.
Uiteraard werd dit archief behandeld tegen schimmel, voordat het kon worden geordend en
geïnventariseerd. Met de (digitale) publicatie van de inventaris wordt dit moeilijke dossier
mooi afgerond.
Het archief documenteert met de dagboeken van in- en uitgeschreven gedetineerden en de
verschillende reeksen opsluitingsregisters de ruggengraat van de gevangenis. Het gaat om
unieke gegevens, informatie die nergens anders bewaard wordt.
Gevangenisarchief biedt heel diverse onderzoeksmogelijkheden. Zo bestaan er voor de
periode van 1920 tot 1960 bijvoorbeeld alfabetisch geklasseerde steekkaarten van de
gedetineerden. Op die fiches werden opsluitingsdata geschreven, waarmee opzoekingen
kunnen gebeuren in de opsluitingsregisters. Daarin staat o.a. de naam, voornaam, namen van
de ouders, beroep, burgerlijke stand, religie, leeftijd, en de datum van uitschrijving. Vooral
interessant is de datum van het vonnis en de rechtbank die de gedetineerde heeft veroordeeld.
Op basis daarvan kan je verder zoeken in archieven van rechtbanken, die ook in het
Rijksarchief worden bewaard.
Een (over)grootvader die in de gevangenis heeft gezeten, en je wil graag weten hoe hij
eruitzag? In registers van vóór WO II werd ook een fysiek signalement opgenomen: de lengte,
kleur van haar en ogen en een beschrijving van gezicht, neus, mond, kin en lichaamsbouw. In
de ‘antropologische dossiers’ uit het interbellum zitten zelfs foto’s!
Sinds de jaren 1990 heeft het Rijksarchief 27 inventarissen van gevangenisarchieven
uitgegeven. Niet alleen van Sint-Gillis, maar ook van Aalst, Antwerpen, Breendonk, Brugge,
Charleroi, Dendermonde, Dinant, Doornik, Gent, Hasselt, Hoei, Ieper, Kortrijk, Leuven, Luik,
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Marche-en-Famenne, Mechelen, Oudenaarde, Namen, Tongeren, Turnhout, Verviers, Veurne
en Vilvoorde.
Is dit archief vrij raadpleegbaar?
Archiefdocumenten ouder dan 100 jaar zijn vrij toegankelijk. Archief van gevangenissen dat
ouder is dan 30 jaar, en niet privacygevoelig, is eveneens vrij toegankelijk. Voor de
raadpleging van gevangenisarchief dat ouder is dan dertig jaar maar dat wel privacygevoelig
is, is de toelating nodig van de Algemeen Rijksarchivaris of zijn gemachtigde. Deze inventaris
bevat nauwelijks archiefstukken jonger dan dertig jaar. Deze stukken kunnen pas worden
geraadpleegd na toelating van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD
Justitie.
De inventaris
De inventaris is (gratis) digitaal raadpleegbaar via onze zoekrobot of via de webshop.
Deceulaer Harald, De Prins Gert en Tallier Pierre-Alain, Inventaris van het archief van de
gevangenis van Sint-Gillis, 1885-1991, reeks Inventarissen Rijksarchief te Brussel 87,
publicatie 5998, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2019.
Bron, Rijksarchief, Nieuwsbrief, 24/08/2019
HEEFT MJN HUIS OOK EEN GESCHIEDENIS ?
Heeft mijn huis ook een geschiedenis?
Genealogen verdiepen zich in de geschiedenis van hun voorouders, maar ook huizen hebben
een levensloop die achterhaald kan worden. Regelmatig duiken er in onze leeszalen bezoekers
op met een dergelijke vraag. Ze hebben een charmant 18e-eeuws boerderijtje of een
bouwvallige molen gekocht en zijn enthousiast op zoek naar informatie over de geschiedenis
ervan. Dat is vaak geen eenvoudige, maar wel een spannende zoektocht. Notariële akten,
oorlogsschadedossiers en kadasterplannen leveren belangrijke bouwstenen. En wie écht geluk
heeft, kan tot een heel eind vóór 1800 teruggaan.
Voor Franstalig België verscheen in 2016 de archiefgids Chaque maison a son histoire, Guide
des sources relatives au patrimoine immobilier privé van Laurence Druez: een schitterend
overzicht van de verschillende soorten bronnen die nuttig zijn bij historisch onderzoek rond
privévastgoed. Een andere aanrader is de gids van Pieter De Reu, Kopen en verkopen van
vastgoed (1795 tot heden).
Ook voor de regio Kortrijk is er vanaf begin september 2019, dankzij het doorgedreven
speurwerk van Emma D’haene, een gedetailleerde, lokale zoekwijzer beschikbaar. Het
historische centrum van de Leiestad telt talrijke historische panden. Deze huizen zijn soms
eeuwenoud. Maar wie er woonde, waarvoor ze gebruikt werden of hoe ze in de loop der tijd
verbouwd werden, is vaak niet bekend. Elke gevel vertelt een verhaal. Wie dat wil
achterhalen, kan nu gebruik maken van deze zoekwijzer, een initiatief van het Rijksarchief in
samenwerking met de stad Kortrijk. In de handleiding krijg je handige tips over hoe je zelf
met archieven aan de slag kan gaan en de verrassende geschiedenis van een woning kan
achterhalen. Het werk moet je nog altijd zelf doen, maar de (sluip)wegen die je kan volgen,
worden in deze gids helder en efficiënt aangewezen.
Bron: Rijksarchief, Nieuwsbrief, 01/09/2019
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KAPELLEN TE LIEDEKERKE
Heemkring Liedekerke geeft het boek "Kapellen te Liedekerke", geschreven door één van de
grootste heemkundigen die Liedekerke rijk was, de betreurde Etienne De Reuse, in beperkte
oplage opnieuw uit.
Het taalgebruik werd zoveel mogelijk aangepast aan deze tijd en wij hebben het boek
aangevuld met vele foto's van de kapellen die in Liedekerke stonden/staan. Ook hebben wij
het boek aangevuld met bijkomende gegevens welke wij hebben kunnen vergaren i.v.m. de
kapellen te Liedekerke, waardoor wij tot een pareltje van een boek zijn gekomen.
Dit boek zal voor het eerst verkrijgbaar zijn tijdens onze tentoonstelling op kermis
Opperstraat op 5 - 6 en 7 oktober aan de prijs van € 20.00. Indien er na de kermis nog boeken
overblijven zullen deze worden verkocht aan € 25.00 (+ eventuele verzendingskosten).
Dus er snel bij zijn is de boodschap!
Ingezonden door Heemkring Liedekerke
KINDERUNIVERSITEIT
Ben jij tussen 8 en 13 jaar? Vul dan je rugzak met de gekste hersenkronkels en kom
naar de Kinderuniversiteit!
De Kinderuniversiteit is iets heel anders dan de lagere of middelbare school. Je krijgt les in
een echt auditorium samen met heel wat andere kinderen. Een auditorium of een aula is een
klas aan de universiteit.
Er kunnen wel 200, 500 of soms zelfs 1000 studenten in! Echte professoren leren je iets bij en
geven misschien wel een antwoord op al jouw vragen! Daarna kun je zelf de handen uit de
mouwen steken tijdens één van de vele workshops!
19 oktober KU Leuven Campus Gasthuisberg: Waarom lijken mijn oren op die van
mijn opa?
Heb je je altijd al afgevraagd waarom je zo hard lijkt op je oma of opa toen zij jouw leeftijd
hadden? Dat komt omdat er DNA aanwezig is in alle cellen van je lichaam. DNA is
onzichtbaar en krijg je bij je geboorte van je ouders (en ook van je grootouders). Het bepaalt
mee welke kenmerken je hebt (bijvoorbeeld blauwe of bruine ogen of kleine of grote oren) en
wetenschappers bestuderen DNA om meer over deze kenmerken te weten te komen!
Bovendien leert dit spannend onderzoek ons meer over wie onze voorouders waren en
vanwaar ze vandaan kwamen. Wist je dat je zelfs nog DNA van neanderthalers hebt? Tijdens
dit kindercollege hoor je alles over wat het DNA-onderzoek je kan vertellen over jouw
familiestamboom en verre afkomst.
Meer info via https://www.kuleuven.be/kinderuniversiteit/

Bron: Website Familiekunde Vlaanderen
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DE KADASTERKAARTEN VAN POPP
De kadasterkaarten van Popp. Een sleutel tot je lokale geschiedenis
Voor de meeste Vlaamse gemeenten zijn de negentiende-eeuwse Poppkaarten een unieke bron
voor de lokale geschiedenis. Van 1842 tot aan zijn dood in 1879 publiceerde Philippe
Christian Popp de kadasterkaarten van zo’n 1800 Belgische gemeenten. In Vlaanderen is de
publicatie voor zowat elke gemeente beschikbaar, alleen de provincie Limburg en het
arrondissement Turnhout werden niet gepubliceerd. Het detail van de kaarten (op
perceelsniveau) en de bijkomende informatie in de leggers geven ons vandaag een beeld van
hoe die gemeente er in het midden van de negentiende eeuw uitzag.
Op deze vormingsavond wordt eerst de achtergrond van het kadaster en van de Poppkaarten
geschetst, en worden de toepassingsmogelijkheden voor historisch onderzoek toegelicht.
Daarna volgt een workshop waarop de aanwezigen zelf met de Poppkaarten en -leggers aan
de slag kunnen.
Doelgroep
Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en individuele heem– en familiekundigen
die een basiskennis over de bronnen in kwestie wensen te verwerven (niet voor gevorderden).
Praktisch
De cursus vindt plaats op de onderstaande data en locaties. Het gaat telkens om dezelfde
vorming die op verschillende locaties wordt georganiseerd. Tijdens de cursus ontvang je
cursusmateriaal en een drankje.
Deelnemen kost 5 euro. Tijdens de cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het
inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE95 7370 4813 2958, BIC:
GKCCBEBB met als vermelding ‘cursus Popp + naam deelnemer’.
Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de workshop(s) via het
inschrijvingsformulier op de pagina www.historiesvzw.be. Voor meer informatie kan je
terecht bij Hendrik Vandeginste via hendrik.vandeginste@historiesvzw.be of 015/80 06 37.
Data en locaties
1. Donderdag 17 oktober 2019, 19u00 tot 21u00: Hoeve Vande Walle, Wagenhuis,
Boomgaardstraat 168, 8520 Kuurne (i.s.m. vzw Kuurns Erfgoed, Erfgoed Zuidwest en
Heemkunde West-Vlaanderen)
2. Donderdag 24 oktober 2019, 19u00 tot 21u00: Jeugdcentrum De Spiraal, Parketzaal,
Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen (i.s.m. Gerardimontium)
3. Woensdag 6 november 2019, 19u00 tot 21u00: Cultuurcentrum Het Bolwerk,
Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde (i.s.m. Heemkundige Kring Hertog Hendrik I vzw)
Bron: Histories, Nieuwsbrief 7 – september 2019
SCHENKINGEN
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes, stambomen,
allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven welkom in ons documentatiecentrum te GrootBijgaarden!
Rouwbrieven/bidprentjes
Leys Marcel (Dilbeek), Chris De Valck (Groot-Bijgaarden)
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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.
TACKAERT te DILBEEK
Antwoord op vraag 19/09-01
Er is een Tackaert Gustaaf die leraar wiskunde was in het Sint-Pieterscollege/Collège SaintPierre (in de 2 afdelingen dus) tussen 15-09-1947 en 30-06-1972.
Ingezonden door Marcel Van Liedekerke
HERBERG te SINT-MARTENS-BODEGEM
Antwoord op vraag 19/09-02
Misschien geen rechtstreeks antwoord op de gestelde vraag maar hierbij nog een foto van een
herberg in Sint-Martens-Bodegem, “In de Flink” uitgebaat door Jean Crabbe-Van Hemelryck.

Ingezonden door Gust Crabbe
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Volg ons op
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